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Ik heb de eer UEd. bij deze een monster van zijde aan te

bieden, afkomstig van eene tweede generatie van Yama-mayii

^

door den heer Baumann te Bamberg in 1866 verkregen uit

eijeren van de in 1863 ondernomen eerste teelt.

Prof. A. Haupt te Bamberg, die mij dit monster beeft toe-

gezonden, heeft er eenige inlichtingen bijgevoegd, die op het

navolgende nedcrkomen :

Zoo als gebleken is uit de «Berichten über einige im Sommer

des Jahres I860 in Deutschland mit der Zucht des Japanischen

Eichenspinners Yama- mayu angestellten Versuche» opgenomen

in het Tijdschrift voor Entomologie, Deel IX, 1866, heeft de

heer Baumann te Bamberg destijds 16 cocons verkregen, die

alle, op drie na, zijn uitgekomen. Er is evenwel alleen één

wijfje tot het leggen van bevruchte eijeren gekomen.

Deze eijeren , voor eene volgende teelt bestemd , werden ge-

durende den winter in een niet verwarmd vertrek bewaard. In

Februarij 1866 kwamen er reeds omtrent 50 rupsjes uit, die

bij gebrek aan voedsel te grond gingen. De overige 114 stuks,

op zijn lijd uitkomende, werden de rupsjes op eikentakkeii,

die men in water geplaatst had, overgebragt (kunstmatig ver-



18i BRIE I'.

vroegd eikenloof werd niet gebruikt). Zij ontwikkelden zich

hier voorspoedig, bleven volkomen gezond, werden zelfs grooter,

dan die der eerste generatie van 1863, en kwamen alle, be-

halve twee die in het water omgekomen waren, in Julij tot het

inspinnen, zonder de minste afwijking van het regelmatig ver-

loop hunner ontwikkehng. Er werden 112 cocons verkregen. De

eigenaar, die er op gesteld was zijde te winnen, zond 100 cocons,

nadat ze op de gebruikelijke manier door stoom gedood waren,

aan «den Haupt-Frauenverein für Seidenzucht zu München»,

waar zij onder gebruikmaking van heete loog , afgeshaspeld

werden; terwijl de resterende 12 cocons tot het verkrijgen van

graines bestemd werden. Van deze zijn later 9 vlinders uitge-

komen, maar door een zamenloop van ongunstige omstandig-

heden hebben slechts twee paringen plaats gehad , waardoor

omtrent oOO bevruchte graines verkregen zijn.

Daar volgens de berigten voorkomende in het Tijdschrift ter

bevordering van Nijverheid 1866, deel VII, st. 9 de beeren

L. F, D. Everard te Delftshaven en J. Backer Sr. in 1 865 goede

resultaten met de Yuìna-tnayu- teelt verkregen en daarop waar-

schijnlijk nieuwe proefnemingen in dit jaar gebaseerd hebben,

dienen wel hunne berigten met het hierboven aangehaalde ver-

geleken te worden.

Ik heb de eer met bijzondere hoogachting te zijn

UEd. dienstwillige,

J. Hoffmann.


